
Leidžiamas nuo 1992 m.

Laikas  lyg  upė  –  plaukia  ir  plaukia . . .
„ Aušros“  g imnazijos  abitur ientus  ate it in ,  netikėtumų,

 įvair iausių  i ššūkių kupinam g yvenimui  šaukia . . . 

Gero  Jums vė jo,  Abitur ientai ! . .

. . .Tegul  Jums sekasi  š iandien,  r y toj . . .  ir  v i sada! . .

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos laikraštis

2014-2015 m. m. Nr. 4 (140)



Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 ELEONORA BUZAITIENĖ

Naudodamiesi proga 
–   mokytojos sugrįžimu 
į gimnaziją, „Žibinto“ 
redakcija nieko ne-
laukusi, kad vėl ne-
pražiopsotų ir „neliktų 
už borto“, beldžiasi 
į lietuvių kalbos ir 
literatūros moky-
tojos ELEONOROS 
BUZAITIENĖS  duris.
                                                                                                                                                     
Duris mokytoja pravėrė 
negreit, teko įkalbinėti, 
bet...  Nuoširdumas, kaip 

visais laikais, nugalėjo...

   Gerbiama Mokytoja, sveika sugrįžusi į gimnaziją!  AČIŪ, 
kad „neišsižadėjote“ mūsų.  Džiaugiamės, kad  vėl esate su 
mumis!
  Ar sunku buvo apsispręsti vėl sugrįžti į gimnaziją? Koks 
jausmas sugrįžus ir kaip reagavo mokiniai, pamatę savo 
mokytoją?
   - Tiesiog reikėjo padėti mokyklai – atsisakyti negalėjau. 
Tai mano mokykla, gražiausi, prasmingiausi darbo metai 
čia prabėgo. Sutikau daug puikių žmonių: ir kolegų, ir 
mokinių. Be to, tas pusmetis dar pernelyg trumpa laiko 
atkarpa...  Atrodo, lyg būčiau grįžusi po šiek tiek ilgesnių 
atostogų. Šiandien esu, deja, mokytoja ne savo buvusiųjų, 
bet kai susitinka akys mokyklos koridoriuose, kai pamatai 
šypsenas ir kai girdi žodžius, atvirus, nuoširdžius, labai 
malonu.
    Mūsų mokykloje  dirbate  nuo 1979 m. Mes jau žinome, 
kad per tą laikotarpį  dirbote ne tik lietuvių kalbos ir 
literatūros  mokytoja, bet ir  direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui. Papasakokite, kokia buvo Jūsų, kaip mokyto-
jos, vėliau  -  direktoriaus pavaduotojos ugdymui, kar-
jeros pradžia, kas apskritai per tą laikotarpį pasikeitė 
mūsų mokykloje? 
    - Iš tiesų visa tai, kas šiandien jau istorija, vyko mano 
akyse. Tuomet tai buvo kūryba: gražių, pagarbių tarpusavio 
santykių, tiesesnio kelio į mokslo pasiekimus paieškų, 
mokyklos tradicijų, švenčių, vertybių...  Kitaip tariant, viso 
mokyklos gyvenimo atramų. Klausiate, kas pasikeitė? Liko 
daug šviesos – ją skleidžia puikūs, nuoširdžiai dirbantys 
mokytojai, tik gal ne visada mokinių įvertinti, suprasti; toji 
šviesa sklinda ir nuo jūsų, mielieji,  darbščių, kūrybingų, 
mąstančių, ieškančių, tegul ir klystančių...
   Kodėl pasirinkote lietuvių kalbos ir literatūros moky-
tojos specialybę?  
  - Abejojau: studijuoti istoriją ar lietuvių kalbą ir literatūrą. 
Neabejojau tik dėl vieno – būsiu mokytoja. Mano vaikystės 
namuose knyga buvo šventas dalykas, pamėgau ją ir už tai 
esu labai dėkinga savo tėveliams, ypač mamai. Pasirinkusi 
lietuvių kalbą, tikrai nesuklydau. Mano nuomone, tai moko-
masis dalykas, kuris labai daug gali duoti žmogui. Kalbu 
apie literatūrą – ir savęs, ir kitų pažinimo mokslą. Kaipgi 
be jo gyventi?
    Kiek mes Jus žinome ir pažįstame, Jūs kiekvieną 
paliečiate savo dėmesiu, nuoširdumu, gebėjimu panai-
kinti ribas tarp amžiaus skirtumų.  Ką galite pasakyti 
apie mus, šiuolaikinį jaunimą? Kaip charakterizuotumėte 
jaunąją kartą?
     - Jaunystė – nuostabus laikas, spalvingas ir viltingas. Jis 
toks visada, jūsų laikas nėra išimtis. Jauniems atrodo, jog 
vos panorėjus atsivers visi vartai ir išsipildys troškimai... 
Tik kartais jauni, pristigę gyvenimo patirties, imame ir 
pamirštame, kad ateities pagrindas – dabartis, kad vartai 
atsivers, jei teisingai gyvensime šiandien, jei mokysimės 
siekti savojo tikslo atkakliai, kryptingai, jei neišsigąsime 
kliūčių, jei patikėsime: žmogus pasiekia daug tada, kai daug 
dirba, kai yra atsakingas, kai nesidairo į tuos, kurie eina 
nežinia kur...  Tikrai yra daug jaunų žmonių, kuriais galima 
grožėtis, stebėtis jų brandumu. Deja, yra kita medalio pusė 
ir spalvos čia kitokios: nenorima dirbti, stinga savikritiško 
požiūrio, nuolat ieškoma kaltų, patogesnio, lengvesnio kelio, 
į atlikto darbo vertinimą žvelgiama kaip į derybų objektą... 
 Kaip Jūs reaguojate į šiuolaikinio jaunimo  
„naujažodžius“: „vau“, „bai“, „čiuz“...  arba  trumpinius: 
„ok“ „ lb“ ir pan.  Jūsų nuomone, ar lietuvių kalbos moky-
tojai  dar  gali  apginti lietuvių kalbą ir išmokyti  jaunimą 
taisyklingai kalbėti bei rašyti lietuviškai? 
   -  Dar XIX a. lietuvių poetas A.Strazdas, gindamas 
paniekintos gimtosios kalbos teises, laiške vyresnybei citavo 

 Moky toja  E.  Buzaitienė

Mokyklos             veteranai
kito eiliuotojo žodžius: „Bet užvis labiausiai kalbą gerbk 
gimtinę,/ Nes jos nemokėti gėda paskutinė“. Tam jaunu-
oliui, kuris suvokia esąs lietuvis, žino savo krašto istoriją, 
nieko įrodinėti nereikia. Žmogaus kalba – jo sielos veidro-
dis, asmenybės brandos ( arba akivaizdaus jos trūkumo) 
ženklas.
    Turite sukaupusi nemažą pedagoginio darbo patirtį.  
Gal ką patartumėte ar palinkėtumėte mūsų gimnazistams 
bei savo  jaunesniems kolegoms?
     - Linkiu gyvenime visada ieškoti ir siekti to, kas gera, 
gražu, tauru ir teisinga, bet niekada nenuolaidžiauti bet 
kokiu pavidalu pasireiškiančiam blogiui. 
     Užbaikite sakinį.  Jeigu šiandien manęs paklaustų, kuo 
norėčiau būti, atsakyčiau...
     - Mokytoja.

Dėkojame Moky tojai  už  sugaištą  laiką ir  nuoširdumą. 

                                                   

     „ Žibinto“redakcija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 ONA ŠIMANSKIENĖ

       Šie metai — 29-eri, kai dirbate  mūsų mokykloje 
vairavimo instruktoriumi.  Ar per tiek metų  nenusi-
bodo važinėti tomis pačiomis gatvėmis ir toje pačioje 
vairavimo aikštelėje? Kodėl?
    Tikrai neskaičiuoju metų. Jau 29-neri?!. Kai darbas 
mėgstamas, tai laiko ir neskaičiuoju . O ir darbas 
dar nenusibodo. Seniau važinėjome tik Vilkaviškio 
gatvėmis, o dabar jau ir Sūduvos sostinėje – Marijampolėje 
vairą sukiojame . O šis miestas, kaip visi žinote, keičiasi 
kasdien, todėl gatvės ir nenusibosta. Vairavimo aikštelė 
taip pat pasikeitė ne tik įrenginiais, bet ir reikalavimais 
atlikti įvairesnes figūras. Šiaip tai ne tik man nusibosta 
važinėti aikštelėje, bet ir mokiniams - jie nori vairuoti 
gatvėje.
    Paatviraukite, su kokia kasdienybe dažniausiai susi-
duria mūsų vairavimo instruktorius?
    Kasdienybė – tai žingsnis po žingsnio į tikslą! Man 
svarbu, kad mokinys į vairavimo pamoką ateitų noriai, 
stengtųsi įsisavinti tai, ko yra mokomas. Visą laiką ste-
biu automobilio techninę būklę, palaikau švarą ir tvarką.  
Jaučiu atsakomybę, kad mano mokiniai, įlipę į mokomąjį 
automobilį, jaustųsi saugiai ir patogiai.
    Ar yra pasitaikę kokių kurioziškų situacijų kelyje, 
mokinant mokinius vairavimo įgūdžių? 
   - Aš jau pripratęs prie įvairiausių situacijų, bet streso 
būna mokiniams. Yra buvę atsitikimų (laimė, jie nebuvo 

  Papasakokite, Moky-
toja, šiek tiek apie save: 
kuo užsiimate, kai 
nedirbate mokytoja, 
kokia veikla domitės?
   - Per mokslo metus 
beveik nelieka laiko 
sau. Tokia turbūt visų 
lituanistų dalia.
  Jei galiu, patinka skaity-
ti knygas (dar daug gerų 
knygų neperskaityta, kai 
kurias anksčiau skai-
tytas norėčiau perskai-
tyti antrą ar trečią kartą. 
Manau, kad jose dabar 
rasčiau daug ką naujo. Patinka žiūrėti f ilmus, vertingus. 
O dar spektakliai...  Patinka keliauti. Dar vis traukia Vilni-
us. Vasarą stengiuosi pabūti tėviškėje ( Mokytojos tėviškė 
- Lazdijų raj. – red. pastaba). Ten gamta, ežerai...  – labai 
gražu.
   Kodėl pasirinkote mokytojos profesiją? Kuo ji Jus 
sužavėjo, patraukė?
   - Mokykloje apie mokytojo profesiją turbūt negalvojau. 
Norėjau studijuoti literatūrą, lietuvių kalbos ir literatūros 
pamokos buvo mėgstamiausios.
   Žinoma, patiko ir daugelis mane mokiusių mokytojų. 
Dar ir dabar nemažai jų prisimenu. Ne tai, kaip jie mokė, 
kokius metodus naudojo. Kaip žmones. Netgi kai kurių pa-
sakytas mintis prisimenu. Vadinasi, tai man kažką davė. 
Mano nuomone, tai ir yra svarbiausia.
    Kada nusprendėte, kad būsite mokytoja? Kas padarė 
įtaką Jūsų sprendimui?
   - Kai pradėjau studijuoti Vilniaus valstybiniame peda-
goginiame institute (dabar – Vilniaus pedagoginis univer-
sitetas – red. pastaba).
  29-eri metai, kai Jūs dirbate lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja. Kas per tuos metus pasikeitė?
   - Sunku išvardinti, nes pasikeitė labai daug kas. Daug 
kartų keitėsi programos, egzaminų pobūdis, mokymo me-
todai.
   Kaip bendrai  charakterizuotumėte jaunąją kartą?
   - Noriu tikėti jaunais žmonėmis.
  Tenka sutikti (kartais atsitiktinai) jaunų žmonių, su 
kuriais gera bendrauti, kultūringų, daug žinančių. Tokių 
mokinių buvo ir yra ir mūsų gimnazijoje.
  Dėl informacinių technologijų (mobiliųjų telefonų, 
kompiuterių...) atsirandantys įpročiai ir mados veikia 
mokinių rašybą. Visuomenėje vyrauja nuomonė, kad 
auga nauja beraščių karta. Kaip manote, gal dar nėra vėlu 
pašalinti šią mokinių raštingumo nuopuolio priežastį ir 
kaip tai būtų galima padaryti?
   - Visų pirma, skaityti geras knygas. Mokytis taisykles, 
dirbti klasėje, atlikti namų darbus. Netingėti kuo daugiau 
rašyti.
  .  Savo kalboje paminėjote „...skaityti geras knygas“. 
Gera knyga. Kokia ji? 

   - Klasika.
   Gal žinote, kokia lietuvių kalbai pranašaujama ateitis?
   - Kokia ateitis pranašaujama, nežinau. Gali būti, kad 
kalba taps skurdesnė. Jau dabar mokiniai nežino, ką 
reiškia vienas ar kitas gražus lietuviškas žodis.
  Just. Marcinkevičius „Dienoraštyje be datų“ teigia: 
„Žinau, kur baigiasi ateitis: ten, kur prasideda abejingu-
mas tautos istorijai, kultūrai, kalbai“.
  Gerb. Mokytoja, į mūsų klausimus atsakėte  labai 
diplomatiškai ir apdairiai. Gal dar galėtume atsakyti, 
tik, šį kartą, labai greitai ir negalvojant:
    - Jūs „pataikaujate“ savo mokiniams?
    - Ne.
    Ar dažnai tenka improvizuoti pamokų metu?
    - Nelabai dažnai, bet tenka.
  Pamokos metu esate griežta ugdytiniams?
   - Priklauso nuo situacijos. Norėčiau su mokiniais ben-
drauti kaip su sau lygiais.
   Kokį patarimą šiandien duotumėte abiturientui, 
galvojančiam apie mokytojo dalią?
   - Norėčiau pasakyti, kad dirbti su jaunais žmonėmis 
įdomu, bet nelengva. Manau, vis sunkės.
    Jūsų nuomone, ar dar ilgai kalbėsime lietuviškai?
   - Nemanau, kad lietuviai išnyks. O kaip kitaip kalbės? 
Žinoma, svarbu, kad kalba būtų taisyklinga, graži, švari.

      Bandėme „išprovokuoti“, bet, kaip ir visada, Mokytoja 
liko nuoširdi ir sąžininga.
                        

AČIŪ Mokytojai už  sugaištą laiką, 
mūsų smalsumui patenkinti .

Marta, IA; Rusnė, IB: Gytis ir Rokas, IE

 Moky toja  O.  Šimanskienė

 Nukelta  į  3 

 Vairav imo instruktor ius  S .  Tumeli s

Vairavimo instruktorius
 STASYS TUMELIS



Gimnazisto        saviraiška

skaudūs). Labai dažnai pasitaiko nemandagių vairuotojų, 
kurie dažniausiai  ir sukelia įvykius, ypač kai mato priekyje 
važiuojant mokomąjį automobilį.
    Lig šiol prisimenu vieną tokį seną atvejį: su mokomu-
oju automobiliu grįžau į mokyklos kiemelį, kur  manęs 
laukė policijos pareigūnas, atsakingas už vairavimo 
egzaminą, ir būrys mokinių, kurie tą dieną turėjo laikyti 
vairavimo egzaminą. Aš, kaip visada, išlipdamas iš au-
tomobilio, užgesinu variklį ir iš spynelės išraukiu rakte-
lius.  Tuo metu, kadangi manęs jau laukė ir visi skubėjo 
į egzaminą, automobilio variklio neužgesinau, bet rakte-
lius iš spynelės ištraukiau (automobilio spynelė ir rakte-
lis buvo išdilę, todėl  labai lengvai išsitraukdavo rakte-
lis).   Aš nuėjau į mokyklą, o visi kiti   įsėdo į mokomąjį  
automobilį ir išvažiavo... Tik baigiantis vairavimo eg-
zaminui apsižiūrėjo, kad automobilio spynelėje nėra rak-
telio. Laimei, mokiniai neužgesino automobilio variklio,  
kitaip būtų negalėję laikyti egzamino.
  Tuo metu, kai pradėjote dirbti vairavimo instrukto-
riumi  buvote labai jaunas. Papasakokite, kaip tapote 
vairavimo instruktoriumi ir ar  nebuvo baisu prisiimti  
tokias atsakingas pareigas?
  - Instruktoriumi dirbti mane pakalbino tuometinis 
mokyklos instruktorius, mano draugas Valdas 
Tamoševičius. Buvau  dar jaunas, pasitikėjau savimi,  savo 
gebėjimu vairuoti ir mokyti kitus (tuo laiku dirbau Au-
totransporto įmonėje vairuotoju). Tada dar nebuvo didelių 
reikalavimų vairavimo instruktoriams, o, be to, aš jau 
turėjau penkerių metų vairavimo stažą, baigiau vairavimo 
instruktorių kursus. Noras išbandyti save šioje srityje ir 
atvedė mane į šią mokyklą, kurioje dirbu iki dabar. Mano 
pirmos laidos mokinių vaikai jau yra įgiję teisę vairuoti. 
Kai pagalvoju – tikrai jau daug metų!..
  Atėjęs dirbti  į  mokyklą mokiau mokinius vairuoti 
sunkvežimį GAZ 53 (tuo laiku automobiliai būdavo be 
vairo stiprintuvų, bet vairą gebėdavo pasukti ir mergi-

nos). Vėliau  mokinius mokiau vairuoti su automobiliu 
GAZ 24 – „Volga“, dar vėliau „Opel Ascona“, „Ford Siera“, 
„Ford Focus“  ,  o šiuo metu mokomės vairuoti VW „Golf “ 
automobilį.
   Pastebėję „ M“ raide pažymėtą automobilį, kai kurie 
vairuotojai neiškenčia jo neaplenkę, nepaspaudę gar-
so signalo ar nepriartėję nesaugiu atstumu.  Kaip Jūs 
reaguojate į tokius vairuotojus? 
    Reaguoju ramiai. Vadovaujuosi posakiu „Duok durniui 
kelią“. Pats stengiuosi būti mandagus ir supratingas, to pa-
ties reikalauju ir iš savo mokinių.
    Ar  atpažįstate savo mokinius kelyje?  
  - Dažniau mane mokiniai atpažįsta kelyje vairuojant 
ne tik mokomąjį automobilį, bet ir nuosavą. Džiugu, kai 
sveikinantis pakelia ranką, pamirksi žibintais. Tada pasi-
junti svarbus...
   Ką galėtumėte pasakyti apie mūsų gimnazistų ge-
bėjimą vairuoti?  
     - Nesu girdėjęs, kad mano mokiniai būtų padarę grubių 
KET pažeidimų. Svarbiausia vairuoti protingai ir atsak-
ingai.
    Mokiniai, kurie užsirašo į vairavimo kursus, turi tikslą 
išmokti vairuoti. Manau, kad nuo pačių mokinių priklau-
so, kaip greitai, gerai ir saugiai pavyks išmokti vairuo-
ti ir kaip greitai pavyks įgyti vairuotojo pažymėjimą. 
Pastebėjau, kad mokiniams praktinė mokymo dalis daug 
įdomesnė nei teorinė. 
    Lengviau mokyti vairuoti mergaitę ar berniuką ?
    - Manau, kad nėra skirtumo, ką lengviau mokyti vairuo-
ti. Viskas priklauso nuo mokinio požiūrio į tai, ko nori 
išmokti.
    Ką galėtumėte patarti gimnazijos vairuotojams?  
     - Sėsdami prie vairo pagalvokite, kad Jūs esate ne vieni 
kelyje. 
    Visiems gimnazijos vairuotojams linkiu SAUGAUS KE-
LIO!

                        AČIŪ už pokalbį . 
  Mes  taip  pat  Jums l inkime SAUGAUS KELIO.

 Atkelta  i š  2  psl .

Rasa Kar pav ič iūtė ,  IA
Air idas  Zinkev ič ius ,  IE

Klaudija Benosenko, IVG

Tik su Tavimi 

Tavo akyse matau žvaigždes,
Jos taip toli nuo banalybės.
Tavo lūpose jaučiu galias,

Jos tokios svetimos pilkybei.

Aš noriu pakužėti slaptą mintį,
Bet ir vėl bijau aš nusivilti.

Aš noriu nutolinti vidinę mirtį,
Nes su Tavimi aš sugebu pakilti.

                                                                         Gniaušiu savyje laukimą

   Man trūksta saulės. Trūksta žemės šilumos ir šviesaus dan-
gaus... 
  Trūksta noro ir ugnelės širdyje. Tos, kurią įžiebia atėjęs 
pavasaris.  Noriu aplink matyti gėles. Noriu daugiau spalvų, 
nes jos atneša mano gyvenimui grožio.
   Noriu ir ne tik sau.
 Pagaliau, pamatydama atbundančią gamtą, sugrįžusius 
paukščius ir laimingesnius artimų veidus, atbusiu ir aš iš 
pilkšvo lėto miego rūko.
   Stovėsiu tvirčiau. Matysiu ryškiau.  Ir galvosiu šviesiau.
   Noriu, nes man trūksta. Man trūksta, nes pavargau nuo blan-
kumo.
  Kol ugnelę mano širdyje įžiebs atėjęs pavasaris...
  Aš drėgnuose savo delnuose gniaušiu laukimą.

Su k l ai d i nti  ž m on ė s

   Vakaro prietemoje ir vėjo apsuptame gūsyje sėdžiu ant 
daugiaaukščio stogo. Nykus, skurdus ir ištuštėjęs miestas 
nekelia nei menkiausio susidomėjimo, tik mano širdyje gausu 
prisiminimų apie jį. Gatvėmis plaukiančių pilkų žmonių vei-
duose galima perskaityti jų rūpestį ir nusivylimą. Jų rankose 
galime įžvelgti sunkaus darbo ir gyvenimo paliktas žymes. Jų 
siela klajoja, aklai pasitiki, stengiasi tinkamai surinkti visas 
savo blogų minčių dėlionės detales, kol galiausiai gyvybiškas 
tikrumas numiršta. 

     Ir niekas niekada nesišypso. 

   Ryto aušroje ir rasos lašų apsuptoje žolėje sėdžiu ant vienin-
telio akmens. Prisipildo gatvės siluetų, tų pačių pilkų žmonių. 
Miestą, nekeliantį nei menkiausio susidomėjimo, staiga 
aplanko maža, bet labai ryški šviesa. Ji sklinda gatvėmis, su-
naikindama taip ilgai išblukusį nykumą. 

    Pažymėtos rankos dengias rūpesčio ir nusivylimo kupinus 
veidus. Pilkos sielos trokšta bėgti kuo toliau nuo nežinomos 
ryškios šviesos. 

     Ir niekad niekada neatsidengia akių. 

  Vakaro prietema liejas su ryto aušra. Daugiaaukščio pamatai 
siekia rasa apklotą žemę. Viskas padrika ir nevienoda, bet jų 
akims - teisingai sudėliota. Dėlionės dalys išsikraipę, gyven-
imo tikrumas blanksta, dangus pavargsta ir ryški šviesa pra-
dingsta, sugrąžindama gatvėms jų nykumą. 

     Randais nusėtos rankos atidengia veidus. 

   Ir niekas niekada nesišypso, niekas nepatraukia rankų nuo 
akių. 

     Nes visur aplink - suklaidinti žmonės...

Sveiki,

      Siunčiu Jums savo kūrybą. Vieną kūrinį „Paskutinis skambutis" parašiau visai neseniai.
       Visada labai džiaugiausi, kad turėjau galimybę rašyti į mūsų mokyklos laikraštį. Visus juos kaupiu specialiame segtuve, kur laikau visus savo užrašus. 
Manau, po kokių dešimties metų man visi mūsų gimnazijos laikraščiai bus neįkainojamas turtas. 
      Ačiū „Žibinto“ redakcijai už  draugišką ir nuoširdų bendradarbiavimą!  
     AČIŪ visiems už buvimą kartu.
                                                                                                                                                                                                                                         Klaudija Benosenko

Paskutinis skambutis

   Džiaugsmo kupini veidai neslėps susijaudinimo. Blizgančios akys išduos nuoširdžiai besiveržiančias emocijas. Kils į viršų rankos, 
nes dangus kvies skristi. 
   Kiekvieno mintyse plauks brangiausi ir ryškiausi prisiminimai. Galbūt, nuriedės viena šilta prasidedančio ilgesio ašara. Bet nei 
vienas net neketins to užgniaužti.
   Kai gyvenime pasidarydavo sunku, mes sukąsdavome dantis, suspausdavome kumščius ir neleisdavome jokiam blogiui mūsų 
įveikti. Kartais pasislėpdavome po savo pačių kaukėmis ir tiesiog darėme tai, kas mums buvo liepta. Kartais pykdavome, bėgdavome 
ir liūdėdavome. Tačiau visa tai, ką pragyvenome, – atnešė mums neišdildomą patirtį.
   Mes net nesuvokėme, kaip greitai bėga laikas. Kaip greitai augame, bręstame ir vis iš naujo susipažįstame su mus supančiu pasauliu. 
Mes kovojome, nuolat kovojome su savimi ir kitais, tokiu būdu statydami save.
   O dabar stojame. Stojame prieš gyvenimą vieni. 
   Vidų ima varstyti keista nežinomybė ir nepageidaujamas nerimas. Rodos, kūnas, pilnas naivumo, nusivilko tą seną dvylikametį 
drabužį ir užsidėjo visai naują – vyresnį ir brandesnį. Tolimos svajonės tapo pasiekiamomis, o sau iškelti tikslai  daug arčiau mūsų.
   Džiaugsmo kupini veidai neslėps trykštančios  laimės. Blizgančios akys išduos prieraišumą. Kils į viršų rankos, nes saulė kvies šokti.

   Kiekvieno širdyje kaupsis stiprybė ir valia, nes dabar mes suprantame – vienas ir pats didžiausias egzaminas yra gyvenimas.

Žemiškoj skruzdžių planetoj,
Tau vietos nepakanka.

Tavo siela veržias  kur aukščiau.
Šviesiau. Geriau. Ir to jausmo man užtenka.

Visada buvau sutrikus, nes maniau,
Kad ne mano čia vieta.

Galėčiau veržtis ten viena. 
Į kosmoso galybę.

Galėčiau rėkti, klykti, bėgti,
Bet be Tavęs man būtų daug sunkiau pakilti.

Vairavimo instruktorius
 STASYS TUMELIS
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Pamąstymui... 

     Šiame globaliame ir nuolat besikeičiančiame XXI-ojo 
amžiaus pasaulyje gyventi gana sunku. O ypač ne-
lengva jauniems žmonėms. Kai visuomenėje, šeimos ir 
draugų aplinkoje nuolat kalbama apie sėkmingą ateitį, 
kurią kiekvienas turi susikurti pats, ir kai karjera bei 
aukštasis išsilavinimas yra taip sureikšminami, tikrai 
sunku gyventi ramiai. Dažnai apninka mintys, kaip pa-
sirinkti teisingą kelią, kad ateityje būtum patenkintas 
savimi.     
  „Žibinto“ redakcija domėjosi, ar įmanoma ir kaip tai 
pasiekti?

   ...Tikimės, kad   vienam  kitam abiturientui  tai bus į 
naudą siekiant laimingesnio gyvenimo....

   Galvoti savo galva. Tai svarbiausia taisyklė. Kokia kar-
jera labiausiai tinka, ko nori iš gyvenimo, žino ne tėvai, 
mokytojai, draugai ir visuomenė, o tik pats žmogus. 
Todėl nereikia klausyti jokių patarimų, kurie tiksliai 
sako, kur reikia stoti (pvz.: teisė, medicina, ekonomi-
ka...), o paskirti laiko pačiam suprasti, ko iš tikrųjų nori.
   Suprasti ko nori, beje, nėra taip lengva, nes visas spau-
dimas, informacinis laukas, emociniai dalykai, patirtys 
gali vesti ir klystkeliu. Ypač sunku, jei gerai sekasi viskas. 
Tačiau bent jau pradėti galvoti savo galva tikrai galima ir 
būtina. Ir dar, kai galvojate apie profesiją, galvokite ne tik 
apie pinigus, bet ir ar būsite laimingi. Laimingi žmonės 
net uždirba, manome, geriau, nekalbant apie tai, kad jie 
yra, na, laimingesni.
   Dvigubai pagalvoti savo galva, jei norisi ten, kur nori 
dauguma. Esate palaiminti, jei trokštate nepopuliarios 
specialybės, darbo, karjeros. Teisininkai, ekonomistai 
darbo rinkoje stumdysis alkūnėmis, o geri pedagogai, 
agronomai bus išgraibstyti, jei ir toliau tai nebus labai 
populiaru tarp gabiausiųjų. Neužmirškite, kad suvirin-
tojai, įrengimų operatoriai, agronomai šiandien uždirba 
geriau nei dauguma teisininkų ar vadybininkų.
   Patarimai. Tai, kad reikia galvoti savo galva, dar 
nereiškia, kad nereikia apskritai klausyti kitų žmonių 
patarimų. Tačiau prieš klausant patarimų siūlome sau at-
sakyti į kelis klausimus. Ar patarinėjantis žmogus pats yra 
laimingas? Ar patarinėjantis žmogus dėl savo nesėkmių 
netyčia nekaltina sistemos ir aplinkos? Ar... Kaip reikės 
dirbti? Ar patarinėjantis žmogus kartais nekalba apie tai, 
kaip jam liepė (!) dirbti ir ar nėra taip, kad jam  neteko 
pažinti, kaip dirba sėkmingi ir laimingi žmonės? Jei taip, 
išklausykite patarimus mandagiai ir pasistenkite viską 
kuo greičiau išmesti iš galvos visam laikui.
     Visi darbai yra geri, jei jie jums patinka, ir dirbda-
mi dami galite pasitarnauti kitiems. (Pvz.: Vieta. Stoti 
„į užsienį“ yra taip pat kvaila, kaip ir „į Vilnių“ arba „į 
aukštąją“. Jei nesugebame sau atsakyti, kodėl renkamės 
vieną ar kitą specialybę, tai geriau apskritai niekur nes-
toti, o pagalvoti ir per tą laiką kur nors padirbėti).
   Nesinervinti. Gyvenimas galiausiai atveda ten, kur ir  
turi būti. Ypač jei turi gerą galvą ant pečių ir esi atsa-
kingas. Profesijos pasirinkimas dar nereiškia, kad ją pa-
sirinkus yra vienas ir vienintelis kelias. Gali būti, kad  
dirbsi ne pagal specialybę, tačiau būsi unikalus, nes iš 
savo studijų atsineši tai, ko neturi kiti.

 Mielas abituriente, 
   kaip jau, tikriausiai, supratai,  beveik, viskas priklau-
so nuo tavęs paties. Jeigu pats neturėsi didžiulės moty-
vacijos, atkaklumo, ir jeigu suklupęs nuleisi rankas – 
nesitikėk pavydėtinos ir nuostabios karjeros. Visuomet 
būk labai smalsus, dalyvauk visur, kur tik siūloma ir 
leidžiama (aišku, kartais reikia kažko atsisakyti, nes 
būna svarbesnių reikalų) bei džiaukis gyvenimo suteiki-
amomis galimybėmis. 

 
  Jeigu pats nenorėsi, nedarysi, už Tave niekada 

ir  niekas nieko neatliks. O tada jau nesiskųsk, kad 
nugyvenai gyvenimą ne taip, kaip norėjai, ir kad 
šiame pasaulyje esi ne savo vietoje.

  PATARIMAS. Ieškok, kalbėkis, spręsk, da-
ryk, dalyvauk, klausk, džiaukis ir nepasiduok 
net iš dešimto karto! Tai padės Tau atrasti 
tikrąjį savo gyvenimo kelią.

                                 

N U S I Š Y P S O K . . .

. . . t i k  n e ati d ė l i ok 
r y td i en ai ,  su va l g y k 

ši an d i en ,  n e s . . .  v i s ad a 
m a l on i au ,  at si k an du s 

obu ol i o,  p am at y ti 
v i s ą  k i r m ė l ę .

. . . k i e kv i en a s  ž m o g u s  -  m e l o d ij a . . .

...Vaikystėje miegas buvo bausmė, o dabar - svajonė.
Miegas ne tik ilgina gyvenimą, bet ir sutrumpina l a i k ą . . .

. . . ž iū rė k  į  ten  tol , 
kol  m at ysi  k aip  k it i . . .

. ..metams  bėgant  darome mažiau kvailys- 
čių, bet  jų  kokybė, be abejo, gerėja...

  . . . sm a l su m a s  -  v i s a g a l i s ! . .

  . . . k a lb ė k ite ,  k a lb ė k ite , 
m an  į d omu  k l au s y ti s . . .

S U S T A B D Y T O S
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  . . . k i e kv i en a s  ž m o g u s  tu r i 
k a ž k ą  ver t i ngo. . .

     -  Paro d y k ,  k ą  s l e pi ? . .

SĖKMĖS! . .                                                                                               

  . . . i nte l e kti n ė s  ž i n i o s  l i e k a  k ny goj e ,  o 
p a sit i kė j i m ą  sutei k i a  t i k  p ati r t i s . 

  I Š VA DA :  Ž m on ė s  būtų  l a i m i nge sn i  g avę 
gė l ių  i r  p a s a kų  k ny ge l ių . . .

  . . . g i m n a z i sto  s ė k m ė , 
k ar t ai s ,   pr i k l au s o  ar 
m oky toj a s  j į  p a steb ė s . . .

  . . . j auti e si  l a i m i ng a ?
 Ne si j au d i n k ,  pr aei s .


